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Сажетак 
Од успешности извођења главне поентирајуће технике неког рвача у многоме зависи и његова укупна такмичарска 
успешност и ниво спортских резултата, а сваки борац користи углавном једну или две технике којима решава већину борби. 
Када се ово има у виду, постаје јасан значај проучавања главних поентирајућих техника, као и раног избора и опредељења 
за рвачку технику која ће датом рвачу највише одговарати. На избор конкретне технике, коју такмичар најчешће и 
најуспешније примењује, утичу различити фактори. Поред утицаја морфолошких и моторичких карактеристика, као и 
утицаја који на избор преферентне технике има тренер, и психолошке карактеристике такмичара утичу на избор технике.  
Циљ овог истраживања је да се утврди каква је повезаност између психолошких карактеристика рвача и техника које они 
преферирају у борби. Истраживање је спроведено на узорку од 21 репрезентативца у рвању. Критеријумске варијабле су 
представљале главне поентирајуће технике рвача, а предикторске варијабле чиниле су њихове следеће психолошке 
карактеристике: општа анксиозност, агресивност, есктраверзија, спортско самопоуздање и такмичарска анксиозност.  
Пошто се радило о статистички малим узорцима, за компаративну анализу употребљене су непараметријске статистичке 
методе, као што су Крускал – Валисов и Медијана тест. Резултати истраживања потврдили су да је избор доминантне 
поентирајуће технике у рвању повезан само са одређеним психолошким својствима рвача, пре свега онима која у себи 
сажимају и персоналне и ситуационо специфичне утицаје, као што је црта спортске такмичарске анксиозности. Утврђено је 
да рвачи које карактеришу виши нивои спортске такмичарске анксиозности, тј. који су склонији да такмичарске ситуације 
опажају као више претеће и угрожавајуће и да на њих реагују високим стањима соматске и когнитивне анксиозности, 
доминантно бирају и користе поентирајуће технике које у себи носе већи ризик, али истовремено доносе мању резултатску 
неизвесност. 
Кључне речи: РВАЊЕ / ГРЧКО - РИМСКИ СТИЛ / ПРЕФЕРЕНТНЕ ТЕХНИКЕ / ПСИХОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

УВОД 

Посматрањем и анализом такмичарске 
активности у рвачком спорту уочава се да је 
извођење поентирајућих техника максимално 
отежано. Пошто рвачи, осим рвачког дреса и 
патика, немају на себи друге делове 

такмичарске опреме, то је реализација свих 
поентирајућих техника значајно отежана у 
поређењу са другим борилачким спортовима. 
Свака рвачка техника којом неки рвач поентира 
мора бити дуго и систематски увежбавана и 
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усавршавана, како би постала употребљива у 
условима такмичарске борбе. Управо од 
успешности извођења главне поентирајуће 
технике неког рвача умногоме зависи његова 
укупна такмичарска успешност и ниво 
спортских резултата, а сваки борац користи, 
углавном, једну или две технике којима решава 
већину борби. Када се ово има у виду, постаје 
јасан значај проучавања главних поентирајућих 
техника, као и раног избора и определења за 
рвачку технику која ће датом рвачу највише 
одговарати. 

Спроведена истраживања су показала да је 
избор преферентне технике бацања значајно 
повезан са морфолошким карактеристикама 
такмичара (Касум, 2005; Касум, Радовић 2007). 
на неки начин условљен њиховим моторичким 
способностима (Касум, 2005), али да он значајно 
зависи и од склоности и афинитета тренера који 
га је тренирао у периоду формирања његовог 
такмичарског идентитета (Касум, 2005; Касум, 
2007). Ово истраживање има за циљ да утврди да 
ли је избор техника, које рвачи преферирају у 
својим такмичарским наступима, повезан са 
њиховим психолошким карактеристикама, као и 
да, уколико одређена повезаност постоји, покуша 
да објасни природу те повезаности и начин 
њеног функционисања. Пошто, у доступној 
литератури нису пронађена истраживања која су 
се бавила утврђивањем могуће везе између 
психолошких карактеристика рвача и њиховог 
опредељења за неку од девет главних 
поентирајућих техника у рвању, основ да се 
постави хипотеза о таквој повезаности 
представљала су искуства у непосредном раду са 
рвачима највишег такмичарског нивоа.  

Предмет овог истраживања су рвачке 
технике које најбољи борци преферирају и 
доминантно користе током свог такмичарског 
наступа, у зависности са њиховим 
психолошким карактеристикама. Изабрана су 
она психолошка својства за која 
претпостављамо да значајно утичу, не само на 
успешно учење и примену рвачке технике и 
тактике, већ и на такмичарски стил сваког 
рвача који се најдиректније исказује кроз 
његову доминантну поентирајућу технику. 
Уколико таква повезаност постоји, намера је да 
се објасни природа и начин њеног 
функционисања.  

Основни циљ овог истраживања је да се 
утврди веза између психолошких 
карактеристика рвача и њихових доминантних 
техника које преферирају у условима 
такмичарског извођења - у борби. 

У складу са циљем постављени су 
следећи задаци: 

• Направити увид у карактеристике 
психолошке структуре најбољих рвача 
Србије (тада Србије и Црне Горе), 

• Одредити главне поентирајуће 
технике најквалитетнијих рвача, 

• Утврдити које од посматраних 
психолошких карактеристика имају 
значајан утицај на избор доминантне 
рвачке технике. 

МЕТОД 

Узорак испитаника 

Истраживање је изведено на узорку од 21 
рвача грчко - римског стила, старости 19 до 30 
година, који су 2004. године били у саставу 
репрезентације Србије и Црне Горе.  

Узорак варијабли 

Предикторске варијабле 

Основне информације о психолошком 
статусу чланова рвачке репрезентације Србије 
и Црне Горе добијене су мерењем њихових 
општих психолошких црта, као што су 
анксиозност, агресивност и екстраверзија, као и 
мерењем ситуационо условљених, тј. за спорт 
специфичних својстава, као што су спортско 
самопоуздање и спортска такмичарска 
анксиозност.  

1. Општа анксиозност, ALFA – У њеној 
основи је генерални фактор 
неуротицизма, а испољава се као 
сензорна и емоционална 
преосетљивост. Црта анксиозности 
предиспонира особу да опази као 
претеће и угрожавајуће велики број 
ситуација које објективно нису 
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физички или психолошки опасне. 
Висока анксиозност упућује на 
поремећаје система за регулацију 
одбране, а очитује се кроз низ 
симптома страха, стрепње, 
забринутости, преосетљивости, лакој 
повредљивости, несигурности, 
несамопоузданости, итд.  

2. Агресивност, SIGMA– Последица је 
поремећаја регулатора реакције 
напада, тј. слабе контроле 
непосредних импулса који могу 
довести до више или мање 
деструктивних реакција, односно до 
вербалне или физичке агресивности, 
непријатељства, непримерених 
реакција беса, мржње, кршења 
правила, псовања и малтретирања 
других. У спорту се често говори о 
тзв. »доброј« или пожељној 
агресивности за разлику од оне 
непријатељске, реактивне или »лоше« 
агресивности. Боље је, ипак, уместо 
термина добра агресивност користити 
термин агресивно понашање, јер се 
под њим подразумева одлучан, 
снажан, сигуран наступ, потреба да се 
доминира, да се у оквиру дозвољених 
правила учини све како би се постигао 
жељени резултат.  

3. Екстраверзија, EPSILON - 
Представља један од базичних 
фактора личности. Испољава се кроз 
наглашену друштвеност и активитет, 
спремност на акцију и промене, 
говорљивост, одсуство инхибиције, 
мању осетљивост, прихватање новина, 
импулсивност, отвореност, живахност, 
безбрижност, итд. Екстраверзија 
зависи делом од основног 
функционалног нивоа регулатора 
активитета, а делом од претежно 
инхибиторних функија кортикалних 
процесора (Момировић и сар, 1992). 

4. Спортско самопоуздање, TSC -  
Представља степен уверености неке 
особе у своје спортске способности, у 
то да може бити успешна у спорту, 
савладати одређене препреке, добро се 
концентрисати, применити потребну 

тактику, технику или стратегију, 
повратити се од слабог наступа, итд. 
Иако је спортско самопоуздање црта 
специфична за спорт, оно је значајно 
повезано са генералним самопоштова-
њем, старошћу, полом и дужином 
спортског искуства такмичара 
(Бачанац, Лазаревић, 1997).  

5. Спортска такмичарска анксиозност, 
SCAT - Према Мартенсу (1977) 
представља појам који описује 
индивидуалне разлике у склоности да 
се такмичарска ситуација схвати као 
претећа и да се на њу реагује стањем 
анксиозности различитог интензитета. 
Ниво такмичарске анксиозности 
детерминисан је персоналним карак-
теристикама спортисте (генерална 
склоност анксиозном реаговању, 
самопоштовање), али и одеђеним 
ситуационим чиниоцима, као што су 
важност или значај такмичења и 
неизвесност његовог исхода. 
Такмичарска анксиозност се испољава 
као когнитивна анксиозност (брига, 
негативне мисли, губитак 
самопоуздања) и као соматска 
анксиозност (симптоми повишене 
физиолошке активације различитих 
телесних система).  

Критеријумске  варијабле  

Ове варијабле обухватају следеће главне 
поентирајуће технике рвача: 

1. Чипе: Бацање са обухватом око главе, 
при којем се противник подиже на 
леђа и бокове и истовременим 
опружањем ногу и претклоном трупа 
пребацује преко себе.  

2. Шултер: Бацање са обухватом руке и 
надлакта, при којем се противник 
подиже на леђа и бокове и 
истовременим опружањем ногу и 
претклоном трупа пребацује преко 
себе.  

3. Ребур: Бацање након дизања из 
партера са обрнутим обухватом трупа 
(лева рука преко десног кука, а десна 
рука преко левог кука). 
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4. Испод руке на леђа: Противнику се 
долази иза леђа са понирањем испод 
његове руке. 

5. Супле-ауфрајсер: Бацање након 
дизања из партера са нормалним 
обухватом трупа (лева рука испод 
левог кука, а десна рука преко десног 
кука) или окретање противника из 
исте позиције. 

6. Преко руке на леђа: Противнику се 
долази иза леђа са повлачењем његове 
руке у страну. 

7. Појас: Бацањем преко себе са 
увинућем леђа у назад уз обухват 
противника око руке и струка. 

8. Мелница: Бацање са обухватом руке 
и надлакта, при којем се противник 
подиже на горњи део леђа и рамена, те 
истовременим опружањем ногу и 
отклоном трупа назад и у страну, 
пребацује преко себе или у страну.   

9. Шлајдер: Бацање преко себе са 
увинућем леђа у назад уз обухват 
противника око руке. 

За добијање ових варијабли кориштена је 
метода посматрања и анкетирања. Стручни 
штаб репрезентације кога су чинила три 
тренера процењивао је која је техника 
доминантна код сваког рвача. Истовремено, 
сваки рвач је испунио анкету са питањем која је 
његова главна поентирајућа техника. Резултати 
добијени путем ове две методе били су потпуно 
сагласни.  

Касније, у процесу обраде података, ради 
лакшег посматрања и поузданије анализе, ових 
девет техника су груписане у четири општије 
категорије према критеријуму њихове 
биодинамичке сличности. На овај начин 
редукован је број субузорака који су 
компарирани, а самим тим повећана је и 
вредност добијених параметара компаративне 
статистике и могућност генералисања 
изведених закључака. Нове четири 
критеријумске варијабле, формиране 
груписањем примарних доминантних техника 
поентирања, по основу њихове биодинамичке 
сличности, су: 

1. Бочне технике (БОТЕ): чипе, шултер, 
мелница, 

2. Дизања из партера (ДИЗАЊА): ребур, 
супле-ауфрајсер, 

3. Доласци на леђа (ДОНАЛ): доласци 
на леђа испод руке, доласци на леђа 
преко руке и 

4. Бацања преко себе (ПРЕСЕ): појас, 
шлајдер. 

Повезаност преферентних техника са 
појединим психолошким варијаблама 
посматрана је појединачно и у групама техника. 

Инструменти и процедура 

Црта анксиозности мерена је ALFA 
тестом из батерије КОН-6 (Момировић и сар. 
1992). Упитник садржи 30 индикатора 
анксиозности типа самопроцене. На 
петостепеној скали Ликертовог типа сваки 
испитаник процењује да ли га наведени облик 
понашања потпуно тачно (5), углавном тачно 
(4), нисам сигуран (3), углавном нетачно (2), 
или потпуно нетачно (1) описује. Теоријски, 
укупан скор на овом упитнику креће се од 
минималних 30 до максималних 150  поена. 
Виши резултат је индикатор веће склоности 
спортисте да у бројним ситуацијама реагује 
симптомима когнитивне и соматске 
анксиозности.  

Црта агресивности мерена је SIGMA 
тестом из батерије КОН-6 који, такође, садржи 
30 ајтема типа самопроцене различитих 
понашања која указују на поремећаје 
регулатора реакције напада, тј. на присуство 
веће или мање склоности ка вербалној или 
физичкој,  непријатељској или инструменталној 
агресивности. Свака ставка је праћена 
петостепеном скалом Ликертовог типа, тако да 
се скорови на овом упитнику теоријски могу 
кретати од минималних 30 до максималних 150 
поена. Виши скор је индикатор веће склоности 
ка агресивном понашању. 

Регулација активитета или екстраверзија 
мерена је EPSILON упитником  из батерије 
КОН-6. Упитник садржи 30 ајтема типа 
самопроцене, односно испитаници на 
петостепеној скали оцењују колико их 
наведени облик екстравертног понашања тачно 
описује, од потпуно нетачно (1), до потпуно 
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тачно (5). Теоријски, скорови на овом упитнику 
могу се кретати у распону од минималних 30 до 
максималних 150 поена. Већи скор је 
индикатор слабије активности ретикуларне 
формације и снажније реактивне инхибиције, 
односно јачег, стабилнијег и мање осетљивог 
нервног система, што се на нивоу понашања 
испољава као већа окренутост спољњем свету, 
отвореност, комуникативност, предузимљивост, 
импулсивност, самопоуздање, спремност на 
акцију, безбрижност, вођство, итд.  

Црта спортског самопоуздања мери се 
ТSC (Trait Sport Confidece) упитником који је 
сачинила Р.С. Вели (1986), и кога су за примену 
на нашој популацији превели и прилагодили 
Бачанац и Лазаревић (1997). Упитник садржи 
13 ајтема који мере степен уверености 
спортисте у различите аспекте његових 
спортских способности (да се изведе одређена 
тактика, техника, концентрише током наступа, 
поврати после лошег извођења, да се буде 
успешан, донесу праве одлуке, итд). Свака 
ставка праћена је 9-степеном скалом чији 
бројеви означавају веома ниско (1, 2, 3), средње 
(4, 5, 6), или више и високо самопоуздање (7, 8, 
9). Теоријски, скор сваког рвача на овом тесту 
може се кретати од минималних 13 до 
максималних 117 поена. Виши резултат је 
индикатор вишег нивоа самопоуздања у своје 
спортске способности и обрнуто.  

Црта спортске такмичарске анкси-
озности мерена је проширеном верзијом 
упитника SCАТ (Sport Competitive Anxiety 
Test) (Мартенс, 1977) коју је сачинила Бачанац, 
1993. године. Она је оригиналним Мартенсовим 
ајтемима, којих има 10, додала још 20 и тако 
покрила све аспекте предстартне такмичарске 
анксиозности – од соматских, физиолошких 
индикатора (лупање срца, сушење грла, знојење 
руку, мука у стомаку, нервоза) до показатеља 
когнитивне анксиозности и самопоуздања 
(забринутост за резултат, страх од неуспеха и 
грешака, губитак концентрације, размишљање 
како ће други оценити наступ, страх од 
неиспуњавања циљева, губитак самопоуздања). 
Теоријски скорови спортиста на SCАТ -у крећу 
се од минималних 30 до максималних 90 поена, 
а већи резултат је показатељ вишег  
нивоа предстартне такмичарске активације, 

анксиозности и напетости, односно вишег 
нивоа такмичарског стреса, који ако пређе 
границе зоне оптималног функционисања неког 
спортисте, може пореметити његову пажњу и 
концентрацију (постаје уска и погрешно 
усмерена), повећати мишићну напетост, 
ослабити координацију и на тај начин значајно 
смањити квалитет његовог такмичарског 
извођења.  

Тестирање наведеном батеријом тестова 
обављено је у адекватној просторији, без 
ометајућих фактора, буке и кретања. При 
решавању тестова између испитаника 
постојала је визуелна преграда. Време за 
попуњавање тестова није било ограничено, али 
је инсистирано да се одговори дају без много 
размишљања, односно на основу онога што 
спортиста стварно осећа. Пре сваког теста 
спортисти су добили детаљно упутство у коме 
је посебно наглашено да не постоје тачни и 
погрешни одговори и да је сваки одговор 
добар уколико је искрен, тј. уколико тачно 
описује њихова стварна понашања и  
осећања. 

За обраду добијених података 
примењене су уобичајене методе 
дескриптивне статистике. Технике 
статистичког истраживања изабране су тако да 
дозволе методолошки коректно закључивање у 
односу на метријске карактеристике праћених 
варијабли и ефективе субузорака 
истраживања. На тај начин је минимизиран 
негативан утицај објективно малог ефектива 
основног узорка истраживања, а сами 
резултати добијају на вредности, јер 
представљају реално стање регистровано у 
узорку врхунских такмичара. С обзиром да су 
субузорци истраживања својим ефективима 
дозвољавали да се посматрају као статистички 
мали узорци, при чему је дистрибуција 
варијабли приказивала и значајно одступање 
од нормалне дистрибуције, за анализу су 
употребљене технике које припадају скупу 
непараметријских статистичких техника. У ту 
сврху је коришћен Крускал – Валисов тест и 
Медијана тест, а разлике су сматране 
значајним ако је било који од ова два теста 
показао постојање статистички значајних 
разлика. 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Посматрањем и анкетирањем је 
установљено да су рвачи репрезентативци, који 
су чинили узорак овог истраживања, као своје 
главне поентирајуће технике, користили девет 
различитих техника (Табела 1). 

Посматрањем Табеле 1 уочава се да рвачи 
за поентирање најмање користе технике ребур, 
супле-ауфрајсер, мелницу и шлајдер. Као своје 
доминантне поентирајуће технике њих је 
упражњавао само по један такмичар. Међутим, 
изгледа да је за рваче појас најомиљенија 
техника са којом поентирају, јер је као своју 
доминантну технику наводи 6, односно 28.6% 

испитиваних рвача. Другим речима, већина 
репрезентативних рвача одлучује се да у борби 
поентира тако што противника обухвати око 
руке и струка и баца преко себе. Шултер и 
Чипе представљају следеће две префериране 
технике поентирања, чија је заједничка одлика 
у томе што се противник подиже на леђа и 
бокове и са обухватом руке и надлакта, или око 
главе пребацује преко себе. Обе технике се 
према биодинамичкој сличности сврставају у 
групу бочних поентирајућих техника. 

Када се технике, ради лакшег посматрања 
и анализе, групишу по критеријуму 
биодинамичке сличности, онда учесталост 
њиховог коришћења изгледа другачије (Слика 1). 

Табела 1. Учесталост коришћења појединих рвачких техника 

 Фреквенција Проценат 
1. Чипе  3 14.28 
2. Шултер  4 19.05 
3. Ребур  1 4.76 
4. Испод руке на леђа  2 9.52 
5. Супле-ауфрајсер  1 4.76 
6. Преко руке на леђа  2 9.52 
7. Појас  6 28.57 
8. Мелница   1 4.76 
9. Шлајдер  1 4.76 

Слика 1. Графички приказ учесталости коришћења четири групе доминантних техника 
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БОТЕ ДИЗАЊА ДОНАЛ ПРЕСЕ
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Са Слике 1 је видљиво да рвачи најчешће 
(38.1%) поентирају техникама из групе бацања 
преко себе (ПРЕСЕ), а затим бочним (БОТЕ) 
техникама (33.3%). Најмањи проценат рвача 
одлучује се за технике доласка на леђа (19.1%) 
и технике дизања из партера (9.5%).  

Тестирањем психолошких карактеристика 
рвача који су чинили узорак овог истраживања, и 
груписањем истих по критеријуму главних 
поентирајућих техника које су преферирали, 

добијене су средње вредности тестираних 
психолошких карактеристика засебно за сваку 
технику (Табела 2). 

Када су психолошке карактеристике 
рвача класификоване по критеријуму њихових 
главних поентирајућих техника груписаних на 
основу биодинамичке сличности, добијене су 
средње вредности посматраних психолошких 
карактеристика за сваку групу техника  
(Табела 3). 

Табела 2. Просечне вредности психолошких параметара рвача груписаних према њиховим 
доминантим техникама 

ТЕХНИКЕ ALFA  SIGMA EPSILON TSC SCAT 
ЧИПЕ  90.00 102.67 115.67 75.67 58.67 
ШУЛТЕР 65.00 75.25 113.75 69.25 60.75 
РЕБУР 63.00 80.00 116.00 88.00 49.00 
ИСПОД РУКЕ НА ЛЕЂА 72.00 88.00 99.50 88.00 52.00 
СУПЛЕ 76.00 95.00 118.00 91.00 52.00 
ПРЕКО РУКЕ НА ЛЕЂА 76.50 83.00 101.50 70.50 46.00 
ПОЈАС 80.66 90.67 120.33 78.16 57.50 
МЕЛНИЦА 89.00 106.00 119.00 87.00 68.00 
ШЛАЈДЕР 72.00 128.00 131.00 91.00 57.00 
ТОТАЛ 76.71 90.67 114.76 78.43 56.48 

Табела 3. Просечне вредности психолошких параметара рвача груписаних према групама 
доминантних поентирајућих техника 

Груписане 
технике 

Анксиоз. 
ALFA 

Агресивн. 
SIGMA 

Екстравер. 
EPSILON 

Сп.самоп. 
TSC 

Такм. анкс. 
SCAT 

БОТЕ 75.71 87.00 114.57 72.00 59.86 
ДИЗАЊА 69.50 87.50 117.00 89.50 50.50 
ДОНАЛ 74.25 85.50 100.50 79.25 49.00 
ПРЕСЕ 80.62 97.25 121.50 80.87 58.75 
ТОТАЛ 76.71 90.67 114.76 78.43 56.48 

 
Посматрањем и анализом добијених 

резултата могуће је донети одређене закључке 
који, са одређеном дозом резерве због 
релативно малог узорка, могу указати на неке 
опште законитости. Објективни разлози нису 
дозволили да се ове анализе раде на узорку са 

већим ефективом, а присилно повећање узорка, 
укључењем испитаника који не представљају 
врхунске такмичаре у рвању, довело би до 
закључивања које у методолошком смислу 
задовољава све препоруке, али за популацију 
која не може да се третира као популација 
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врхунских такмичара. Иако добијени резултати 
не могу бити безрезервно генерализовани, они 
врло јасно указују на уочене тенденције о јачој 
или слабијој повезаности избора преферентне 
технике врхунских рвача са одређеним 
својствима њиховог психолошког профила. 

Примена Крускал–Валисовог теста 
(ANOVA по ранговима) и Медијана теста 
показала је да у психолошком профилу рвача 
који су према доминантној поентирајућој 
техници сврстани у девет група не постоје 
статистички значајне разлике, тако да у овом 
тренутку не можемо закључити да психолошка 
структура неког рвача значајно детерминише 

његов избор технике којом најчешће поентира. 
Међутим, овакав резултат свакако је условљен 
и малим бројем рвача који користе неку од 
девет поентирајућих техника, тако да иако 
постоје неке тенденције (нпр. да  рваче који 
користе технику мелницу и шултер 
карактеришу виши нивои спортске такмичарске 
анксиозности и нешто нижи нивои спортског 
самопоуздања) које указују на одређене 
специфичности, оне се не могу сматрати 
поузданим, сигурним и стабилним 
индикаторима повезаности психолошких 
карактеристика рвача са њиховим избором 
главних поентирајућих техника борбе. 

Табела 4.  Резултати медијана теста (зависна варијабла: 4 групе техника) 

Психолошке варијабле Hi -kvadrat SS p 
ALFA – анксиозност .0954 3 .9924 
SIGMA – агресивност .0954 3 .9924 
EPSILON – екстраверзија 4.302 3 .2307 
TSC – спортско самопоуздање 3.245 3 .3553 
SCAT - такмичар. анксиозност 9.545 3 .0229 

 
Међутим, када се погледају резултати 

медијана теста који је оцењивао значајност 
разлика у психолошким својствима рвача 
сврстаних у 4 групе сродних техника 
поентирања (табела 4), онда уочавамо да 
статистички значајне разлике у њиховом 
психолошком профилу ипак постоје. Истина, 
оне се региструју само код црте спортске 
такмичарске анксиозности – SCAT (p<0.02), 
која је најизраженија код рвача који користе 
бочне технике (БОТЕ), а најмање присутна код 
рвача који за поентирање користе технике 
доласка на леђа – ДОНАЛ (табела 3, слика 2). 

Ипак, и пре груписања техника према 
њиховој биодинамичкој сличности, уочено је да 
такмичари, који се карактеришу највишим 
нивоима такмичарске анксиозности, 
преферирају мелницу и шултер, а они са 
најмањим резултатима на овој варијабли, 
доласке на леђа, ребур, супле и ауфрајсер. Ови 
резултати указују да такмичари који пред 
такмичарски наступ доживљавају високе нивое 
напетости, анксиозности, страха од неуспеха и 
неиспуњења својих такмичарских циљева, тј. 

који такмичења доживљавају као високо 
претећа и угрожавајућа, углавном преферирају 
технике са већим ризиком. Већи ризик 
подразумева да, при неуспешном извођењу 
ових техника, противник добија конкретну 
материјалну предност за даљи наставак борбе, 
односно он остаје на леђима такмичара који је 
покушао бацање. Са друге стране, такмичари 
које карактеришу нижи нивои такмичарске 
анксиозности, па су пред наступ опуштенији, 
сигурнији, концентрисанији и оптимално 
активирани - преферирају технике чије 
извођење не захтева такав ризик. Неуспело 
извођење ових техника не даје противнику 
конкретну предност, осим у случају изразито 
грубих грешака, већ се борба наставља у 
положају у ком се одвијала и пре неуспешног 
покушаја. Сличне законитости су уочене и код 
варијабле опште анксиозности. Испитаници са 
најбољом регулацијом опште анксиозности 
преферирали су ребур, док су испитаници са 
најлошијом регулацијом анксиозности 
преферирали чипе и мелницу. 
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Слика 2.  Графички приказ нивоа такмичарске анксиозности рвача који преферирају 
различите групе техника 
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Испитаници са бољом регулацијом 

активитета, тј. са мање израженим 
тенденцијама ка екстравертном понашању 
(импулсивност, непромишљеност, раздражљи-
вост, променљивост) преферирали су мање 
ризичне технике поентирања, као што су 
доласци на леђа, док су рвачи са најлошијим 
показатељима регулације активитета (висока 
екстраверзија) преферирали шлајдер и појас 
(табела 2).  

Испитаници који су имали најлошију 
регулацију агресивности (највише скорове на 
SIGMA тесту) преферирали су шлајдер, 
мелницу и чипе, док су најбоље резултате у 
овој варијабли (просечан ниво агресивности) 
имали испитаници који су преферирали 
шултер, ребур и доласке на леђа. И анализа ове 
варијабле наводи на сличне закључке, као и 
посматрање претходне две. Такмичари са 
лошијом регулацијом агресивности чешће 
преферирају технике са већим ризиком, док они 
са бољом регулацијом агресивности чешће 
преферирају »сигурније« технике. Одступање 
од овог правила уочава се за технику шултер, 
којег су преферирали такмичари са добром 
регулацијом агресивности. Ипак, и ова техника 
омогућава такмичару који је примењује да 
покушај бацања изведе са прилично мањим 
ризиком у односу на остала такозвана бочна 

бацања, па се може констатовати да ни ова 
техника не одступа од већ описаних 
законитости. 

Такође, уочено је да такмичари са 
највишим скоровима на тесту спортског 
самопоуздања преферирају шлајдер, доласке на 
леђа, ребур, супле и ауфрајсер, док су 
такмичари са најмањим скоровима у овој 
варијабли преферирали чипе и шултер и 
долазак преко руке на леђа. И ови резултати 
показују да такмичари са већим спортским 
самопоуздањем чешће преферирају захвате чије 
неуспешно извођење не даје противнику 
конкретну предност. Ово је вероватно 
последица размишљања да противнику не треба 
дати шансу да на рачун његове грешке 
профитира и на тај начин га изненади. Са друге 
стране, такмичари са нешто нижим скоровима 
на црти спортског самопоуздања, чешће 
преферирају технике којима покушавају да 
изненаде противника излажући при томе себе 
већем ризику. Резон ових такмичара често се 
своди на то да покушај мора донети расплет. 
Тај расплет може бити у његову корист, или у 
корист противника, а покушај напада понекад 
можда представља потребу да се прекрати 
неизвесност коју носи резултатска  
равнотежа. 
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Када су рвачи разврстани у четири 
групе према биодинамичкој сличности 
њихових преферентних поентирајућих техника, 
утврђено је да се њихов психолошки профил 
статистички значајно разликује у степену 
изражености спортске такмичарскe 
анксиозности (табела 4). Виши ниво спортско 
такмичарске анксиозности имали су 
испитаници који преферирају бочне технике и 
бацања преко себе, а нижи они који 
преферирају доласке на леђа и дизања из 
партера (слика 2). И из ових резултата се јасно 
види да такмичари са израженијом 
такмичарском анксиозношћу чешће 
преферирају технике при чијем се извођењу 
излажу већем ризику, као што су бочна бацања 
и бацања преко себе, у односу на такмичаре са 
нижим нивоом такмичарске напетости који 
чешће преферирају технике нешто мањег 
ризика, као што су доласци на леђа и дизања из 
партера. Слични резултати уочавају се и за 
варијаблу општа анксиозност, али разлике 
између група које преферирају различите 
технике бацања нису статистички значајне. 
Такође, запажа се да такмичари са најлошијом 
регулацијом агресивности и активитета 
преферирају бацања преко себе, док такмичари 
са најбољом регулацијом агресивности и 
активитета преферирају доласке на леђа. 
Уочене законитости потврђују се и код 
варијабле спортско самопоуздање. Наиме, 
највише поуздања у своје спортске способности 
показују рвачи који преферирају дизања из 
партера, док најмање спортског самопоуздања, 
најмање сигурности у своје спортске 
такмичарске квалитете имају рвачи који 
преферирају технике бочних бацања. 

ЗАКЉУЧАК 

Истраживање изведено на узорку од 21 
врхунског такмичара у рвању грчко римским 
стилом имало је за циљ да утврди да ли постоји 
и какве је природе функционална веза између 
избора преферентне такмичарске технике рвача 
и одређених карактеристика њиховог 
психолошког профила.  

Добијени подаци су потврдили да 
одређена психолошка својства рвача у већем 

или мањем степену утичу на избор и 
коришћење доминантне технике поентирања у 
условима њиховог такмичарског наступа. Иако 
није установљена статистички значајна 
повезаност психолошке структуре рвача са 
преференцијом неке од девет појединачних 
поентирајућих теника, она је несумњиво 
утврђена када су те технике груписане према 
биодинамичкој сличности у четири општије 
категорије. Рвачи сврстани у четири категорије 
према биодинамичкој сличности својих 
доминантних поентирајућих техника 
статистички значајно су се разликовали по 
степену изражености такмичарске анксиозности, 
односно према својој склоности да пред 
такмичарски наступ манифестују већи или 
мањи степен напетости, забринутости, 
симптома когнитивне и соматске анксиозности. 
Остали индикатори психолошког профила 
рвача, као што су општа анксиозност, 
агресивност и екстраверзија, као и ниво 
спортског самопоуздања, нису показали 
значајну дискриминативну вредност, тј. не могу 
се сматрати чиниоцима који значајно утичу на 
избор доминантне технике поентирања.    

Резулати овог истраживања упућују на 
следеће закључке: 

• Рвачи које карактерише виши ниво 
спортске такмичарске анксиозности 
доминантно упражњавају технике 
бацања које носе већи ризик приликом 
њихове реализације, а то су бацања 
преко себе, као и бочна бацања.  

• Такмичари које карактерише 
оптималнији (нижи) ниво предстартне 
такмичарске анксиозности 
доминантно упражњавају технике 
бацања које носе мањи ризик 
приликом њихове реализације, а то су 
дизања из партера и доласци на леђа.  

• Црте опште анксиозности, 
агресивности и активитета 
(екстраверзије), као и спортског 
самопоуздања, нису показале значајан 
дискриминативни утицај на избор 
преферентне технике, али њихове 
вредности указују на тенденције 
сличне онима које су уочене код 
ситуационо специфичне црте спортске 
такмичарске анксиозности. Такмичари 
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са лошијом регулацијом опште 
анксиозности и агресивности, они са 
израженијим симптомима екстравертног 
понашања, као и они са нижим 
нивоима уверености у своје спортске 
способности, чешће преферирају 
ризичније технике и обрнуто. Они 
рвачи које одликује боља регулација 
опште анксиозности и агресивности, 
који инклинирају интровертним 
облицима понашања и имају више 
спортског самопоуздања, чешће 
бирају технике које у себи носе мање 
ризика.  

• Рвачи који преферирају ризичније 
технике поентирања вероватно 
несвесно покушавају да избегну 
резултатски неизвесну завршницу 
борбе, док такмичарима који 
преферирају технике са мање ризика 

улазак у неизвесну завршницу меча не 
представља проблем који желе да 
избегну по сваку цену. Они су 
уверенији у своје спортске 
потенцијале, верују у свој успех, па 
без непотребног ризика и журбе иду ка 
свом циљу. 

Добијени резултати се због релативно 
малог узорка, не могу генерализовати, али 
свакако имају своју практичну и теоријску 
вредност, јер нуде конкретне смернице за рад 
са рвачима и дају идеје за унапређење 
тренажног процеса. Правовременим и 
правилним избором преферентних техника 
бацања које су усклађене и са психолошким, а 
не само морфолошким и моторичким 
својствима рвача, могуће је тренажни  
процес учинити рационалнијим и ефикаснијим, 
а пут ка врхунском постигнућу краћим и 
извеснијим. 
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